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‘Forse uitbreiding sociale werkvoorziening nodig’

In het Noorden dreigt
geleur met werklozen

Sociale werkplaatsen, zoals hier die van Caparis in Drachten, moeten volgens de SER Noord-Nederland meer mensen kunnen plaatsen.
ATZE JAN DE VRIES

LEEUWARDEN - Noordelijke bedrijven worden straks belaagd door gemeenten die werklozen met een arbeidshandicap aan hen willen slijten.
Het Noorden (Friesland, Groningen,
Drenthe) telt veel te weinig banen
voor de bijna negentigduizend mensen die straks vallen onder de Wet
werken naar vermogen, zegt de Sociaal Economische Raad (SER) NoordNederland. Het gaat om mensen in
de bijstand, jongeren met een arbeidshandicap en de doelgroep van
sociale werkplaatsen.
Vrijwel zeker maakt het nieuwe
kabinet gemeentebesturen verantwoordelijk voor deze groepen. Het
demissionaire kabinet van VVD en

CDA was dat al van plan met de Wet
werken naar vermogen, per 1 januari
2013, maar die is door de val van dat
kabinet tot stilstand gekomen. De
nieuwe regering pakt de draad weer
op, verwacht de SER Noord-Nederland.
Van de bijna 90.000 mensen om
wie het gaat, kunnen 13.000 zonder
extra hulp regulier werk aan - tenminste, als dat te vinden is. Voor
27.000 tot 39.000 personen is dat
ook met extra hulp niet haalbaar. De
rest, 37.000 tot 50.000 mensen, redt
zich alleen met aanpassingen op de
werkvloer of meer scholing.
De problemen zijn het grootst in
Groningen en Drenthe. Friesland telde eind vorig jaar zo’n 14.200 mensen in de bijstand, ongeveer 10.100
jongeren met een arbeidshandicap
en zo’n 4600 mensen in een sociale

Te weinig werk voor
mensen met handicap
Gemeenten willen ‘dure’
werklozen kwijt
Bemiddelingsorgaan
tussen partijen nodig
werkplaats. Voor deze groepen zijn
er veel te weinig banen; de komende
jaren gaat het om nog geen 25.000
arbeidsplaatsen, denkt de SER
Noord-Nederland. En dan moeten zij
ook nog concurreren met goedopgeleide schoolverlaters die de arbeidsmarkt op stromen.
Toch willen de gemeenten ‘hun’
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dure werklozen graag kwijt. Temeer
omdat zij bij landelijke bezuinigingen op sociale voorzieningen zware
risico’s lopen. Gemeenten zullen bedrijven gaan ,,belagen’’ met vragen
om werk, waarschuwt de adviesraad.
Om te voorkomen dat gemeenten,
het UWV en de sociale werkplaatsen
ondernemers plat bellen, moet er
een club komen die bemiddelt tussen gemeenten en werkgevers, oordeelt de SER Noord-Nederland. Ook
raadt het adviesorgaan gemeenten
aan na te denken over een ,,forse uitbreiding’’ van de capaciteit van de
sociale werkplaatsen.
De SER Noord-Nederland adviseert de in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland verenigde
noordelijke provincies gevraagd en
ongevraagd over sociale en economische ontwikkelingen in de regio.

